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RESUMO 

 

Ao entendermos as mudanças no ambiente escolar, a partir do pressuposto das 
transformações da sociedade como um todo, propomos uma reflexão acerca das 
representações sobre sexualidade que professores e professoras - enquanto 
partícipes do amplo grupo social - carregam e propalam em seu cotidiano no 
ambiente profissional. O trabalho se circunscreve à realidade de uma escola privada; 
com docentes de diversas áreas do conhecimento e com atuações concomitantes no 
Ensino Fundamental e Ensino Médio. Apoiamo-nos, centralmente, na teoria das 
representações sociais paralela a análises de cunho sócio-pedagógico podendo, 
assim, perceber como esses profissionais compreendem e comunicam o que eles já 
sabem sobre o tema sexualidade, quais são suas representações acerca disso e 
como se dá o mecanismo de convivência no espaço da sala de aula ao se legitimar 
ou excluir as diferenças.   

 

Palavras-chave: Sexualidade. Representações sociais e contexto escolar. 

 

ABSTRACT 
 

To understand changes at school environment, taking to account social 
transformation as all. We proposed a reflection about sexual social representations 
from school teachers, who belongs to a enormous social group, those who interact 
daily with students as their professional background. This research was realized in a 
private school with teachers of different knowledge areas, who work at elementary 
and secondary education. We used social representation theory as well as social-
pedagogic analyses. We realized the studied population coud understand and 
communicate what they have known about sexuality, which are their own social 
representations about this issue and how is the coexistence mechanism on 
classroom for acceptance or rejecting differences.  
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1 INTRODUÇÃO: UM CONTEXTO SÓCIO-HISTÓRICO 

 

A prática cotidiana docente tem levado a comunidade escolar a reflexões 

cada vez mais detidas acerca do ambiente de ensino. Nas perspectivas de uma 

instituição escolar que preze pela convivência harmônica entre as partes envolvidas 

no processo educacional, é pertinente que se estabeleça uma reflexão quanto a 

realidade da prática e percepção „psico-pedagógica‟ do profissional docente, seus 

objetivos na instituição escolar e o trabalho de formação de uma consciência crítica 

dos „parceiros da atividade educacional‟ (VILLARRUEL-SILVA; VIEIRA, 2004). 

Este trabalho se debruça à temática da sexualidade, impulsionado pela nossa 

observação quanto à carência do pronunciamento, para além dos aspectos 

relacionados à anatomia e saúde sexual, dos professores e professoras sobre a 

sexualidade. Assim, buscando alijarmo-nos do clássico escape em atribuir a 

disciplinas como Biologia e Educação Física a responsabilidade para solucionar 

dúvidas sobre o tema, pretendemos adentrar nos entendimentos subjetivos desses 

profissionais, suas visões e percepções escamoteadas em suas práticas discursivas.   

Embora a “vontade de saber” presente nos alunos favoreça o 

desenvolvimento de uma prática pedagógica transversal e/ou transdisciplinar, os 

professores parecem optar por afirmar o corpo como algo abstrato e meramente 

biológico, sem vínculos sociais, históricos e políticos. A prática pedagógica de 

professoras e professores na escola contemporânea parece permanecer atrelada à 

tradição que definiu a escolarização do discurso sobre sexualidade no país, a partir 

do início do século XX.  

Os trabalhos de Marques (1994), Vidal (1998) e Reis (2006) apresentam 

importantes contribuições para uma retomada histórica sobre os principais fatos que 

envolvem a escolarização do discurso sobre sexualidade, demonstrando que a 

preocupação explícita com a sexualidade de crianças e jovens ganhou forma no 

início do século XX, no intento de se destacar a importância do tema para o 

interesse moral e higiênico do indivíduo3.  

Nos anos seguintes as discussões sobre sexualidade e educação se 

fortaleceram, o que resultou, em 1933, na criação do Círculo Brasileiro de Educação 

Sexual (CBES) na cidade do Rio de Janeiro (VIDAL, 1998). Ao longo de sua 
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existência, 1933 a 1939, o CBES realizou diferentes campanhas em favor da 

Educação Sexual, algumas das principais propostas foram: semana da Educação 

Sexual, criação de postos de atendimento gratuito sobre higiene e psicologia sexual, 

ministração de palestras e conferências, elaboração e divulgação do periódico sobre 

Educação Sexual intitulado Boletim de Educação Sexual (ALBUQUERQUE, 1958; 

REIS, 2006). 

A década de 1940 foi marcada, na perspectiva dos estudos em sexualidade, 

pela publicação dos livros do médico José de Albuquerque: Catecismo da Educação 

Sexual: para uso de educandos e educadores (1940), onde o autor apresentou, 

através de perguntas e respostas, temas de orientação para a vida sexual nas 

diversas idades; e O perigo venéreo na paz, na guerra e no pós-guerra: utilidade da 

Educação e da Profilaxia antivenéreas nas classes armadas e suas vantagens para 

as populações civis (1941), que destaca a necessidade da Educação Sexual para 

ensinar a profilaxia de doenças e preceitos morais da infância à vida adulta, como 

garantia para manter a integridade da função sexual (REIS, 2006). 

Ao longo das décadas de 1950 e 1960, observou-se um retrocesso na 

abordagem da temática no espaço escolar, inicialmente por influência da Igreja 

Católica que manteve forte oposição e repressão à escolarização do discurso sobre 

sexualidade e, mais tarde, o retrocesso foi mantido graças ao projeto de controle e 

moralização dos costumes, imposto pelo governo militar4.  

Nesse contexto, no entanto, graças à forte oposição por parte do governo 

militar à implantação da Educação Sexual nas escolas, os debates sobre gênero e 

sexualidade produzidos, especialmente, por mulheres intelectuais assumiram um 

caráter contestatório da ordem estabelecida, fazendo que a escola se tornasse um 

lugar privilegiado da luta pela redemocratização social e libertação dos corpos5.  

Na década de 1970, a defesa da Educação Sexual nas escolas se afastou 

das questões sociais para voltar a se aproximar do discurso da saúde e da Biologia. 

                                                 
4
 A ditadura impôs um regime de controle e moralização dos costumes, em especial, decorrente da 

aliança entre os militares e o majoritário grupo conservador da igreja católica, a educação sexual foi 
definitivamente banida de qualquer discussão pedagógica por parte do Estado e toda e qualquer 
iniciativa escolar suprimida com rigor (CÉSAR, 2008, p. 1). 

5
 Apesar do forte controle dos militares, em 1968 a deputada federal Julia Steimbruch apresentou um 
projeto de lei que tornaria a Educação Sexual matéria obrigatória nas escolas primárias e 
secundárias; mas, em efetivo, a proposta teve pouca repercussão reflexiva, uma vez que, naquele 
contexto, as estruturas políticas e os ordenamentos administrativos no Brasil estavam em 
transformação. A própria Deputada proponente teve seu mandato, sumariamente, cassado pela 
aplicação do Art. 4 do A.I. 5 [Ato Institucional Número 5], de 13 de dezembro de 1968. Disponível 
em: www.camara.gov.br. Acesso em: 23 Jan. 2012. 

http://www.camara.gov.br/
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As justificativas para abordagem das temáticas relacionadas à sexualidade se 

mantiveram ancoradas a questões ligadas à prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis, aspectos da reprodução e da fisiologia humana (GUIMARÃES, 1995; 

VIDAL, 1998), característica que se manteve ao longo das duas décadas seguintes 

em decorrência do avanço da epidemia HIV/AIDS. Os trabalhos de Vidal (1998) e 

César (2004) apontam que durante as décadas de 1980 e 1990 o discurso sobre 

sexualidade no ambiente escolar privilegiou a divulgação de informações sobre 

“sexo seguro”, que incluía, além do contágio HIV/AIDS e outras DST‟s, métodos para 

prevenir a gravidez na adolescência, questão que já era considerada como um 

problema de caráter pedagógico relacionado à falta de informação sistematizada 

sobre sexo e práticas sexuais.  

 Embora no começo do século XX as propostas para abordagem da 

sexualidade no ambiente escolar estivessem fundamentadas em pressupostos 

higienistas, suas contribuições foram fundamentais para quebrar o silêncio sobre o 

tema, estimulando ao longo dos processos sócio-históricos, mudanças legais que 

chegaram a ser implantadas de fato em meados da década de 1990 com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs).  

 Em 1997, como parte integrante das mudanças educacionais promovidas 

pelos PCNs (BRASIL, 1997), foi publicado o fascículo sobre o tema transversal 

Orientação Sexual, cuja proposta está em promover uma abordagem da sexualidade 

em suas múltiplas dimensões: saúde, prazer, prática sexual com responsabilidade, 

questões de gênero, respeito às diferenças, entre outras. A intenção é aproximar 

escola e família através de ações críticas, reflexivas e educativas direcionadas à 

sexualidade de crianças e adolescentes.  

 Embora os PCNs procurem romper com as abordagens tradicionais que 

enfatizam os aspectos da higiene e da prevenção, a sexualidade stricto sensu 

continua a ser um tema de difícil abordagem para as famílias, para a escola e para a 

sociedade de forma geral. Tal constatação se tornou evidente em recente polêmica 

alimentada pela mídia diante da proposta do PNPCDH-LGBT (Plano Nacional de 

Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais) para abordagem de temáticas relacionadas à (homo) 

sexualidade em sala de aula.  

 Segundo o Ministério da Educação (MEC), o objetivo do Plano seria, através 

do discurso sobre sexualidade no espaço escolar, promover o reconhecimento da 
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diversidade sexual e o enfraquecimento do preconceito. Nesse contexto, dois pontos 

acabaram por alvoroçar a mídia e os políticos comprometidos com grupos que 

defendem ideologias religiosas e tradicionais: a exibição de vídeos nas escolas 

abordando questões relacionadas à homossexualidade, transexualidade e 

bissexualidade, e a inserção nos livros didáticos de temáticas sobre as novas 

estruturas familiares que, assim, não poderiam mais ser negligenciadas pelos 

professores no cotidiano da sala de aula.  

 Diante da forte oposição aos pontos mais polêmicos do Plano, a Presidente 

da República, Dilma Roussef, vetou o referido programa determinando o fim da 

polêmica, mas acabou criando outra ao posicionar-se equivocadamente sobre o 

tema, ponderando que em seu governo, nenhum ministério estaria autorizado a 

promover “propaganda de opção sexual”6. Em contraponto, estudos apontam que no 

cotidiano escolar a efervescência dos processos de inclusão, reconhecimento e 

aceitação das diferenças, prosseguem exigindo uma revisão dos valores e crenças 

que estão na cabeça dos profissionais da Educação e que funcionam como 

norteadores das práticas escolares, em especial no interior da sala de aula7. 

 Na sociedade brasileira contemporânea, se espera que o trabalho do 

professor dê conta da transmissão dos conteúdos científicos ao mesmo tempo em 

que esteja comprometido com o desenvolvimento integral de crianças e 

adolescentes, preparando-os para a vida e para o mercado de trabalho. É esperado 

ainda que o professor atue como um profissional flexível e criativo, com habilidade 

para abordar temas relacionados à sexualidade de forma a reconhecer e valorizar as 

diferenças, rompendo com os preconceitos.  

 Nessa perspectiva de cobranças sociais e imposições legais, é possível 

considerar que as inúmeras demandas impostas ao professor no cotidiano da sala 

de aula dificultem o exercício de uma prática reflexiva com relação às diferentes 

temáticas que emergem dos projetos de lei e das questões sociais. Exigências que 

reforçam a invisibilidade da sexualidade no cotidiano da sala de aula, exatamente 

                                                 
6
 Disponível em: http://g1.globo.com/vestibular-e-educacao/noticia/2011/05/governo-nao-fara-

propaganda-de-opcao-sexual-diz-dilma-sobre-kit.html. Acesso em 25 Fev. 2012.  
7
 Conforme pesquisa encomendada pelo INEP-MEC [Instituo Anísio Teixeira - Ministério da 

Educação] e realizada pelo FIPE [Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas], no intuito de se 
disponibilizar informações sobre a mitigação de preconceitos e discriminação em ambientes 
escolares, 87,3 % dos indivíduos demonstram atitude preconceituosa diante da orientação 
homossexual. A pesquisa constata que o preconceito não afeta um ou poucos grupos sociais, mas 
grande parte daqueles que constituem as minorias sociais que, por sinal, nem sempre podem ser 
tomadas numericamente, mas numa perspectiva de [não] plenitude de cidadania.  
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por não considerar que a prática pedagógica é estruturada a partir de valores e 

crenças que não podem ser modificados por força de decretos e/ou planos 

governamentais. 

 Para que os diferentes aspectos da sexualidade adquiram visibilidade no 

ambiente escolar, em especial no espaço da sala de aula, entendemos como 

pertinente investigar o mecanismo subjetivo de professores e professoras que atuam 

no Ensino Básico ao compreenderem e comunicarem o que eles já sabem sobre o 

tema sexualidade, ou seja, quais são suas representações sociais sobre a 

sexualidade, partindo do postulado de Moscovici (2000, p. 46) ao definir que as 

representações sociais devem ser vistas como uma maneira específica de 

compreender e comunicar o que nós já sabemos. Assim, tomando como ponto de 

partida a hipótese de que as representações sociais dos professores determinam a 

visibilidade e/ou a invisibilidade da sexualidade no espaço da sala de aula, nosso 

objetivo de amplo espectro será o de investigar como as representações sociais de 

professores e professoras sobre sexualidade se manifestam na prática pedagógica 

para estabelecer as normas de convivência no espaço da sala de aula e legitimar ou 

excluir as diferenças.   

 A par dessas considerações, nosso objetivo central será o de investigar o 

mecanismo dessas representações e sua intersecção com os sentidos mobilizados 

por esses profissionais docentes, tendo como amostra uma unidade escolar da rede 

privada da cidade de São Paulo, com turmas de 8ª série e 1º Ano do Ensino Médio; 

logo, refletiremos como esse tema de tradição marginal - nos parâmetros de uma 

sociedade sexista - se manifesta na prática pedagógica do espaço da sala de aula. 

 
 

2 METODOLOGIA 

 

Embora a sexualidade se constitua em uma das mais importantes 

características humanas, presente em todas as fases da vida, é durante a 

adolescência, com o desenvolvimento físico por volta dos 15-16 anos, que a 

concretização da sexualidade se torna possível (TAQUETTE, 1997). Nesta fase da 

vida, o adolescente vivencia transformações biopsicossociais que se evidenciam 

através dos relacionamentos amorosos, dos jogos simbólicos envolvendo forma de 

se vestir, olhares e carícias e da demonstração de pertencimento e identificação com 

grupos específicos. 
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Normalmente, a efervescência que marca a adolescência é vivenciada e 

compartilhada no cotidiano da sala de aula por professores e professoras que atuam 

nas séries que marcam a passagem do Ensino Fundamental para o Ensino Médio 

(8ª. séries/1º. anos do Ensino Médio). Por esse motivo, o universo selecionado neste 

estudo é formado por professores (as) que lecionam em turmas de 8ª. Série e 1º. 

Ano do Ensino Médio, em uma escola da rede particular, localizada na zona sul da 

cidade de São Paulo. 

A metodologia qualitativa constitui a base do processo de investigação, sendo 

a entrevista semi-estruturada a técnica para a coleta de dados. De acordo com 

Richardson (1999), os estudos que utilizam a metodologia qualitativa permitem uma 

descrição da complexidade do fenômeno estudado, além de tornar possível a 

análise das interações de determinadas variáveis e a classificação de processos 

vividos pelos grupos sociais.  

Nesse sentido, a entrevista semi-estruturada constitui a técnica de coleta de 

dados mais adequada, exatamente porque supõe uma conversação continuada 

entre os sujeitos (pesquisador e pesquisado) onde o pesquisador é obrigado a 

escutar o outro a fim de captar, registrar e refletir sobre tudo o que é dito através das 

palavras, ritmos, expressões gestuais e tons de voz. Elaboramos, assim, um modelo 

de questionário que evidenciasse nossas hipóteses e nos proporcionasse resultados 

mais plenos. Assim, como se segue: 

 

QUESTIONÁRIO 

 PARTE GERAL 

              Identificação 

(1) Nome; (2) Ano de Nascimento; (3) Tempo de Atuação Docente; (4) Tempo de 
Atuação nessa unidade escolar; (5) Área de conhecimento que atua; (6) Ano de 
conclusão da Graduação e (7) Cursa ou cursou Formação continuada. 

 PARTE ESPECÍFICA 

              As representações [A/B] 

             [A] Perguntas  

 
1. Em poucas palavras, o que você entende por sexualidade? 
2. Você considera importante a abordagem do tema sexualidade no ambiente 

escolar? 
3. O que você acha da proposta dos PCNs para a abordagem da sexualidade na 

escola? 
4. Questões relacionadas à sexualidade já apareceram em suas aulas? Comente em 

que situação isso ocorreu e como você agiu. 
5. Em sua opinião, é possível conciliar os conteúdos da sua disciplina com temas 

relacionados à sexualidade?Por que? (Em caso afirmativo, investigar como seria 
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feito.) 
 

           [B] Situações-Problema 

 
    Contexto 01 
 “no primeiro dia de aula você observa que a sala está dividida em meninos de um 
lado e meninas do outro. A primeira semana de aula termina e você observa que a 
disposição da sala permanece a mesma” 
A situação apresentada já aconteceu com você? O que você fez? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          Contexto 02 
 

“Uma de suas aulas é interrompida por uma discussão onde um aluno chama o (a) 
outro(a) de bicha (ou sapatão ). Embora você solicite silêncio e calma para a classe 
que começa a tomar partido, a discussão vai se ampliando” 
O que você faria diante de tal situação? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
[Retorno ao padrão Perguntas, já orientadas pelas respostas previamente 
apresentadas] 
 

6. Em um projeto transdisciplinar sobre sexualidade na sala de aula, como você 
poderia contribuir? 

 

 
Seguindo as propostas de Triviños (1987) e Manzino (2003), para os quais a 

realização de uma entrevista semi-estruturada deve estar embasada em um roteiro 

de perguntas sobre o tema a ser investigado, as entrevistas semi-estruturadas 

utilizadas neste trabalho, foram realizadas a partir desse roteiro apresentado.  

Pelos limites próprios para redação de uma apresentação nos moldes de 

Artigo, as respostas analisadas e que se seguirão transcritas, serão aquelas que 

respondem ou se relacionam ao nosso interesse de investigação nesta proposta, 

não optamos por estabelecer edições [recortes ou paráfrases] no intento de maior 

aproximação da realidade expressiva do profissional. No entanto, nesta 

apresentação selecionamos – como exemplificação de padrão amostral – as 

respostas integrais de apenas duas perguntas da Parte Específica. Assim, 

selecionamos e apresentamos neste recorte: os resultados integrais da Parte Geral 

do questionário, apresentados na Tabela 1, item Sujeitos, e os resultados da Parte 

Específica – [A] Perguntas, 01 e 02, Tabela 2, visualizados no item As 

representações e especulações. Como justificado, as transcrições completas de 

todas as perguntas da Parte Específica demandam uma extensa alocação de 

espaço, no entanto, lembramos que as respostas ao questionário na íntegra podem 

ser conferidas em Vetorazo (2011).  
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2.1 FUNDAMENTAÇÃO: APROXIMAÇÕES TEÓRICAS. 

 
Tomando-se por base os estudos do educador Paulo Freire, é reconhecido 

que toda e qualquer ação do homem está embasada em uma teoria (FREIRE, 2001). 

Desta forma, a prática pedagógica de professores e professoras com relação à 

sexualidade no cotidiano da sala de aula, constitui uma ação humana embasada em 

uma teoria que carrega em sua essência diferentes valores e saberes, construídos e 

compartilhados socialmente.  

Para Moscovici (2000), o quadro teórico que orienta as ações humanas 

recebe o nome de representações sociais e são formas de conhecimento, existentes 

na cabeça das pessoas e ao mesmo tempo na cultura. São coletivamente 

construídas, percebidas e sentidas, orientam a prática social dos sujeitos ao mesmo 

tempo em que são reelaboradas durante os múltiplos processos de interação.  

Nesse eixo, Moscovici (2000) aponta que as representações possuem 

funções centrais, sendo elas: prescritivas e convencionais. O autor afirma que essas 

representações “se impõem sobre nós com uma força irresistível” (MOSCOVICI, 

2000, p. 34); e servem para estabelecer convenções. O autor destaca, ainda, que as 

representações sociais: 

 

[...] nos ajudam a resolver o problema geral de saber quando interpretar 
uma mensagem como significante em relação a outras e quando vê-la como 
um acontecimento fortuito ou casual. E esse significado em relação a outro 
depende ainda de um número de convenções preliminares, através das 
quais nós podemos distinguir se um braço é levantado para chamar a 
atenção, para saudade um amigo, ou para mostrar impaciência 
(MOSCOVICI, 2000, p.36). 
 

Moscovici (2000) considera que as representações sociais são fenômenos 

ligados à valores, noções e práticas que orientam relações sociais e se manifestam 

através de estereótipos, atitudes, palavras, frases e expressões no cotidiano das 

experiências coletivas.  

Ao se buscar problematizar essa definição no contexto do ambiente escolar é 

possível afirmar que as representações sociais dos professores sobre sexualidade, 

emergem na prática pedagógica através dos modos de compreender, comunicar e 

normatizar a realidade, transformando em “natural” aquilo que é resultado de uma 

construção social, política e histórica.  

No que concerne à sexualidade, é pertinente aportar a Schelsky, ao 

considerar que a afirmação do que é „natural‟ não corresponde de modo algum a um 
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dado biológico; constitui pelo contrário, uma prova do caráter indubitável da norma. 

O que é „natural‟ são os costumes adotados pela coletividade, e não a natureza 

biológica (SCHELSKY, 1958, p. 54). 

Segundo Louro (2007), as práticas pedagógicas frequentemente rejeitam, 

negam ou desqualificam as questões relacionadas ao corpo, atribuindo invisibilidade 

às questões relacionadas à sexualidade no espaço da sala de aula. Para a 

pesquisadora:  

O processo de “fabricação” dos sujeitos é continuado e geralmente muito 
sutil, quase imperceptível [...] São pois as práticas rotineiras e comuns, os 
gestos e as palavras banalizadas que precisam se tornar alvos de atenção 
renovada, de questionamento e, em especial, de desconfiança. A tarefa 
mais urgente talvez seja, exatamente essa desconfiar do que é tomado 
como “natural” (LOURO, 2010, p.63). 

 
Joan Scott (1986) afirma que precisamos de teorias que nos permitam pensar 

em termos de pluralidades e diversidades, rompendo com representações 

tradicionais que ocultam as múltiplas identificações entre os lados opostos, 

exagerando a oposição, da mesma forma que oculta o múltiplo jogo das diferenças 

onde cada lado da oposição é apresentado e representado como um fenômeno 

unitário, reforçando as relações autoritárias.  

Na perspectiva das representações sociais, propostas por Moscovici (2000) e 

Jodelet (2000), a prática pedagógica é a forma de materialização dos valores, das 

crenças, das formas de compreensão e normatização, socialmente compartilhadas e 

transformadas nas experiências e interações que ocorrem no cotidiano da sala de 

aula. Numa dual abordagem entre a constituição do espaço escolar e a sexualidade, 

as representações sociais dos professores estabelecem as convenções e impõem 

formas de conduta e compreensão que, tradicionalmente, reafirmam a sexualidade 

como um fenômeno natural e, portanto, comum a todos os seres humanos o que 

afasta a necessidade de uma abordagem reflexiva e problematizada.  

Os estudos de Foucault (1988) e Louro (2007), no bojo de uma abordagem 

Queer, destacam o fenômeno da sexualidade como uma construção sócio-cultural 

resultante de processos complexos e plurais, envolvendo rituais, linguagens, 

fantasias, representações, símbolos e convenções que marcam os corpos como 

masculino ou feminino num contexto político, social e histórico, constituintes de 

identidades a partir de um jogo de interações que envolvem representações sociais 

e redes de poder no cotidiano social.  
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A percepção da sexualidade como uma construção, implica em desnaturalizá-

la, reconhecendo seu caráter fragmentado, instável e, portanto, fomentadora de 

identidades igualmente múltiplas, transitórias e inconstantes que ultrapassam os 

limites dos tradicionais conceitos masculinos e femininos, normalmente aceitos no 

ambiente escolar.  Desse modo, a reflexão da prática docente, evoca uma não perda 

de vínculos da reflexão de pessoa jurídica, psicológica e socialmente constituída, na 

perspectiva de atuação, inserção e participação do amplo grupo social, como 

visualizaremos no „resultado‟ das significações que emergem dos discursos 

subliminares e objetivos de nossos entrevistados em se tratando desse tema.  

 

2.2 NOTAÇÃO DOS DADOS: PREDETERMINAÇÃO DE CONTEXTO 

 
A proposta inicial para o desenvolvimento deste estudo seria o de realizá-lo 

fora do ambiente de trabalho dos pesquisadores, como forma de garantir um maior 

distanciamento entre o universo de ação dos sujeitos (entre pesquisadores e 

pesquisados). No entanto, apesar da disposição da equipe técnica da escola pública 

escolhida inicialmente para a investigação, as dificuldades cotidianas para contatar 

os sujeitos foram inúmeras, com destaque para a falta de professores nos dias e 

horários agendados para as entrevistas; professores que se comprometiam em 

participar da pesquisa, mas no momento em que eram informados sobre o tema 

desistiam, alegando impedimentos religiosos para falar sobre o tema, dificuldades 

para cumprir o cronograma das entrevistas dentro do prazo disponível para a 

realização e entrega do trabalho, dentre outros. Desta forma, optamos por realizar a 

investigação na instituição escolar onde a pesquisadora, aqui, co-autora, trabalha; 

fato que exigiu cuidados especiais com relação aos objetivos da pesquisa e ao 

método para coleta de dados.  

Com o intuito de afastar ao máximo as deformações subjetivas que podem 

surgir das interações de sujeitos que compartilham o mesmo cotidiano social, as 

entrevistas foram realizadas a partir de um roteiro previamente estabelecido e 

direcionado a investigar dois aspectos: a identidade dos sujeitos e suas  

representações sociais sobre sexualidade no ambiente escolar. Por se tratar de uma 

abordagem qualitativa, o roteiro de entrevista foi estruturado seguindo uma linha 

weberiana, segundo a qual a ação humana é intencional e resulta de escolhas que o 

sujeito faz a partir de um universo de crenças, valores e atitudes presentes nas 
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interações sociais cotidianas. Nesta perspectiva, as questões foram apresentadas 

aos sujeitos como um convite para que se expressassem livremente, sem 

intervenções por parte da pesquisadora, sobre a percepção que possuem de suas 

práticas pedagógicas com relação ao tema pesquisado8.  

 

 

2.2.1 Sujeitos 

 
O universo de pesquisa é formado por 15 professores que trabalham em uma 

escola particular de um bairro de classe média localizado na zona sul da cidade de 

São Paulo. Os sujeitos pesquisados lecionam disciplinas de diferentes áreas do 

conhecimento para alunos que estão na última série do Ensino Fundamental II (8ª. 

série) e 1º. Ano do Ensino Médio. A definição do critério que estabeleceu o universo 

dos professores entrevistados, levou em consideração o trabalho de Taquette (1997) 

ao entender que a adolescência média, período entre os 15 e 16 anos, é a fase de 

maior efervescência biopsicossocial e momento em que a identidade sexual se 

constrói e se torna visível nos espaço sociais, entre eles o ambiente da sala de aula.  

Nesse sentido, organizamos as informações centrais de identificação na 

tabela que se segue, de modo que possamos considerar vários aspectos: 

 

Tabela 1 – Identificação dos Sujeitos 

                                                 
8
 As transcrições integrais do material coletado de cada Sujeito participante desta pesquisa podem 

ser conferidas em Vetorazo (2011). São fruto de seu Trabalho de Conclusão de Curso de Pós-
graduação Lato Sensu em “Ética, valores e Saúde na Escola”, na UNIVESP/USP. 

Identif. 
sujeito Gênero Idade A.E.P*. Área A.C.C**. 

Formação 
continuada 

Conhece 
os PCNs 

S01 fem 47 22 História 1987 sim sim 

S02 masc 30 11 Geografia 2010 pós pouco 

S03 masc 43 23 Matemática 1997 pós não 

S04 fem 49 23 Laboratório  1999 Lic. pouco 

S05 masc 29 7 Sociologia 2006 pós não 

S06 masc 45 23 Literatura 1997 pós sim 

S07 fem 43 20 Matemática 1992 não pouco 

S08 fem 44 10 Biologia 1989 mestrado sim 

S09 fem 35 15 Matemática 2000 não não 

S10 masc 42 20 Física 1997 mestrado não 

S11 masc 37 15 Geometria 1995 não não 

S12 fem 26 4 Química 2005 sim pouco 
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*AEP = Anos de Exercício Profissional 

**ACC = Ano de conclusão de Curso 

 
 

2.2.2 As representações: nossas especulações por áreas de atuação docente.  

 

Apresentaremos, a seguir, uma tabela com as respostas integrais dos 

participantes quanto as perguntas 01 e 02 da Parte Específica do Questionário. 

Como anteriormente frisado, nos é impossibilitada a apresentação integral de todas 

as respostas, por uma otimização do espaço, em páginas, do qual dispomos para 

aprofundar nossas análises e discussões. O que não significa que não abordaremos 

nalguns momentos, respostas a outras perguntas que não aparecem aqui 

transcritas, mas tomamos o cuidado de sempre que isso ocorrer, referenciá-las e 

localizá-las no eixo do questionário inédito do qual se extrai.    

 
Tabela 2 – Respostas [Perguntas 01/02] 
 

QUESTIONÁRIO [Respostas] 

 PARTE ESPECÍFICA 

As representações [A/B] 

[A] Perguntas 

 
1. Em poucas palavras, o que você entende por sexualidade? 
 

S01 = Entendo que sexualidade envolve a parte emocional e a parte biológica,mas nem sempre as 
duas andam juntas. 

 

S02 = Sei lá... (pausa) penso ser uma opção. Talvez uma forma de se expressar por meio da 
opção sexual. 

 

S03 = Que pergunta difícil... você quer saber o que eu penso sobre isso na escola ou no geral? 
(pedimos para que ele respondesse da forma como compreendeu a pergunta) Tá... então... eu 
acho que o comportamento social entre homem e mulher. 
 

S04 = Seria o que eu sou, como eu sou. As pessoas separam, mas a sexualidade faz parte da vida 
da gente, é o que você é. 
 

S05 = Pra mim é... tudo que diz respeito a... (nossa) tem que pensar... tudo que diz respeitos a 
higiene, padrões de comportamento masculino e feminino, o modo tanto quanto o homem e a 
mulher se relaciona e enxergam o seu gênero na sociedade. E ... acho que só.  
 

S06 = Hum... acho que sexualidade tem relacionado ao desenvolvimento bio-socio-psicologico do 
Homem. 
 

S07 = Nossa... acho que uma coisa intima (pausa) não sei... pra falar a verdade nunca pensei em 

S13 fem 48 20 Redação 1990 mestrado sim 

S14 masc 34 10 Espanhol 1999 sim pouco 

S15 masc 38 10 Inglês 1998 mestrado sim 
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definir isso, acho que tem a ver com sentimento. 
 

S08 = Sexualidade é um conjunto de fatores biológicos, sociais e psicológicos. 
 

S09 = Acho que tem a ver com o corpo, desejo, relacionamento. 
 

S10 = Sexualidade ´...‟ (pausa, risos, olhar procurando resposta), acho que é uma coisa intima. 
 

S11 = É uma coisa íntima, particular, privada. Apesar da mídia fazer com que se torne um produto 
de consumo. 
 

S12 = Entendo como uma prática íntima. 
 

S13 = Sexualidade é uma forma de expressão de sentimentos, desejos, atitudes com relação a si 
mesmo e ao outro. 
 

S14 = Prá mim tem a ver com cultura.  
 

S15 = Tem a ver com o intimo e com o social, não sei se fui claro... vou tentar explicar melhor: acho 
que alguma coisa ligada ao indivíduo, no sentido bio-psiquico, mas é também uma coisa que se 
estabelece pela família e pelo grupo. Prá resumir, a gente vive a sexualidade tanto na intimidade 
como na sociedade. (risos) Confundi geral? 
 

 
2. Você considera importante a abordagem do tema sexualidade no ambiente 

escolar? 
 

S01 = Não acho que deva ser coisa obrigatória para discutir na escola... claro, se surgir o assunto a 
gente deve abordar... Mas, como eu sempre digo, isso é assunto para a família. 
 

S02 = Sim. Mas sem substituir a parte dos pais. Se tiver que falar tem que ser de uma maneira 
pedagógica. 
 

S03 = Considero, mas não sei quem pode fazer isso. Talvez um psicólogo.  
 

S04 = Muito importante, porque a criança não tem liberdade para falar em casa. As vezes não é 
nem porque a família não dá abertura,mas porque a própria criança não tem abertura. O menino é 
assim, não fala sobre sexualidade. 
 

S05 = Sim. Porque, principalmente a adolescência é uma fase de descobertas, e os alunos estão 
completamente confusos, eles vivem tudo de maneira muito intensa e o fato de estarem 
descobrindo as coisas se sentem perdidos. 
 

S06 = Sim. O problema são os pais,acho que as famílias ainda são muito hipócritas.O filho pode 
ver programas na TV que relaciona o sexo com baixaria,mas se a gente faz uma abordagem em 
sala de aula, ai todo mundo dá palpite. 
 

S07 = Sim, mas não sei quem poderia fazer isso. Talvez o professor de Biologia com um psicólogo. 
 

S08 = Muito importante, as crianças e os jovens tem muitos questionamentos que ultrapassam os 
conhecimentos do senso comum. 
 

S09 = Depende da forma como for feito, acho complicado porque nós não temos preparo pra isso. 
 

S10 = Acho que sim, a escola tem que trazer profissionais capacitados pra falar desse assunto com 
os alunos. 
 

S11 = È uma coisa intima, particular, privada.Apesar da mídia fazer com que se torne um produto 
de consumo. 
 



 

www.direitoebioetica.com.br/rev 

S12 = Depende... acho que nós (professores) não somos capacitados para tratar o tema. 
 

S13 = Muito importante, nossos jovens são muito perdidos. Faltam orientação em casa e a escola 
pode cumprir esse papel, sem julgar e estabelecer valores. Você sabe que esse risco existe, tem 
professor que ainda acha que é o dono da verdade, fico imaginando como seria o trabalho de 
alguns professores ao abordarem o tema. 
 

S14 = No mundo de hoje, acho muito importante, principalmente por perceber que os pais não 
querem tratar do assunto. 
 

S15 = Claro que é importante. Eu percebo uma angustia em muitos de nossos alunos relacionados 
a esse tema. Eu não sei se você já percebeu, mas temos muitos alunos que estão em crise por não 
saber o que são – homem ou mulher – e nós fingimos que está tudo bem... mas nem sempre o que 
vemos é a realidade. (risos) hoje estou filosófico... mas o tema é instigante e sinto falta de falarmos 
sobre isso nos espaços da escola. 
 

 

De nosso universo de entrevistados, 7 são do gênero feminino e 8 do gênero 

masculino, dados que revelam um certo equilíbrio entre o número de homens e 

mulheres que optaram pelo trabalho docente. Embora não seja o foco deste trabalho 

realizar um estudo comparativo entre as representações sociais de professores e 

professoras, o equilíbrio numérico conduz a uma reflexão sobre a percepção dos 

gêneros com relação à temática da sexualidade no cotidiano da sala de aula. Por 

exemplo, quando perguntados se questões relacionadas a sexualidade já se 

manifestaram nas aulas, uma professora afirmou que nunca apareceu porque a 

matéria que leciona (Matemática/S07) é muito complicada e os alunos ficam 

totalmente atentos às explicações, como segue: 

 
04. Questões relacionadas à sexualidade já apareceram em suas 
aulas? Comente em que situação isso ocorreu e como você agiu. 
S07 = Nunca apareceu. Matemática é muito complicado, eles não 
entendem então eles nem respiram pra não perder as explicações. 
[Questionário – Parte Específica /Sobre Representações – A ǀ 

Perguntas ǀ Questão 04]. 

 

 Numa outra abordagem, um professor (S10) respondeu não ao mesmo 

questionamento e sua explicação foi que o “tempo é curto para essas coisas” 

[Questionário – Parte Específica /Sobre Representações – A ǀ Perguntas ǀ Questão 

04]; ainda nesse quadro, o sujeito S09 correlaciona sua percepção com S11, 

revelando certa falta de percepção para a presença de temáticas relacionadas à 

sexualidade durante suas aulas. Segue: 
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S09 = Pra falar a verdade, nunca percebi. Dou uma aula por semana 
em cada turma, é complicado ficar parando para ver outras questões. 
Minha aula tem um foco muito específico. 
S11 = Acho que não... quer dizer, não sei se aquelas brincadeiras 
que sempre rolam entre os alunos pode ser considerada alguma 
coisa ligada a sexualidade. 
[Questionário – Parte Específica /Sobre Representações – A ǀ 

Perguntas ǀ Questão 04]. 

 

 O ponto em comum entre os sujeitos citados é a área de atuação, todos os 

citados lecionam em áreas correlatas: Física, Matemática e Geometria [Apesar de 

serem Ciências diferentes, Naturais e Exatas], fato que permite uma compreensão 

de que a percepção dos assuntos relacionados à sexualidade em sala de aula não é 

influenciada ou determinada pelo gênero masculino ou feminino, mas provavelmente 

por aspectos relacionados à formação profissional dos sujeitos docentes. Outro 

ponto em comum é a posição dos sujeitos diante da questão que investiga o 

conceito de sexualidade, para todos os citados a sexualidade é definida como “coisa 

íntima”, ligada ao corpo e ao relacionamento homem/mulher, situado na esfera do 

particular e do privado.  

Vale destacar o constrangimento dos sujeitos diante da solicitação para que 

fosse definido o conceito de sexualidade, como pode se visualizar explicitamente 

nas respostas de S3; S5; S7 e S10 (Tabela 2). Consideradas em conjunto, as 

respostas da grande maioria dos professores revelam representações construídas a 

partir de valores que podem ser considerados tradicionais por compreenderem a 

sexualidade como um fator biológico e comum a todos seres humanos por isso, 

naturalizado e sem interferência no ambiente pedagógico. Revela ainda, valores 

morais que conferem à sexualidade um caráter privado e particular, por isso sem 

necessidade de definição e reflexão no cotidiano da sala de aula.  

De modo dispare, quando questionados sobre a possibilidade de participação 

em um projeto transdisciplinar sobre sexualidade, os sujeitos professores 

sinalizaram a possibilidade de participação em grupos de discussão e ação, desde 

que a instituição escolar apresente uma proposta objetiva, indicando o caminho que 

deverá ser percorrido por cada profissional e disciplina durante o projeto. Vejamos: 

 

06. Em um projeto transdisciplinar sobre sexualidade na sala de aula, 
como você poderia contribuir? 
S07 = Talvez pudesse ajudar com a construção de gráficos e 
tabelas.  
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S09 = Não sei. Acho que o que a coordenação me pedisse pra fazer 
eu tentaria fazer.  
S10 = (risos), como unir Física e Sexualidade? Boa pergunta, nunca 
pensei sobre isso.  
S11 = Não sei... a escola ia ter que dizer o que pretende e me indicar 
o que fazer. 
S12 = Assim de pronto, não sei dizer. Teria que ver o que os outros 
professores vão trabalhar. 
[Questionário – Parte Específica /Sobre Representações – A ǀ 

Perguntas ǀ Questão 06]. 

 
 

 Para os professores que lecionam disciplinas ligadas às Ciências Humanas e 

às Ciências Biológicas, a definição da sexualidade é mais complexa, algumas vezes 

o discurso valoriza os fatores emocionais e biológicos, outras vezes destaca fatores 

psicológicos e sociais. No entanto, parece ser consenso tomar o corpo como um 

ponto de referência da sexualidade que influencia e é simultaneamente influenciado 

por elementos psicológicos, sociais e culturais: 

 
S01- (professora de História): sexualidade envolve a parte emocional 

e a parte biológica, mas nem sempre as duas andam juntas. 

S04 – (professora de Ciências): seria o que eu sou, como eu sou. As 

pessoas separam mas a sexualidade faz parte da vida da gente, é o 

que você é. 

S05 – (professor de Filosofia): tudo que diz respeito a higiene, 

padrões de comportamento masculino e feminino. 

S06 - (professor de Literatura): acho que sexualidade está 

relacionada ao desenvolvimento bio-socio-psicológico. 

S08 – (professor de Biologia): sexualidade é um conjunto de fatores 

biológicos, sociais e psicológicos. 

S13 – (professora de Redação): sexualidade é uma forma de 

expressão de sentimentos, desejos, atitudes com relação a si mesmo 

e ao outro. 

 

 De forma geral, predomina no discurso dos professores da área de Humanas 

e professores da área de Biológicas, representações sociais aparentemente 

contraditórias, revelando elementos de permanência e transformação: permanência 

manifesta quando a sexualidade é definida valorizando-se o corpo biológico, e a 

transformação emerge quando o sujeito reconhece o corpo também como uma 

construção social, carregado de conteúdos culturais e psicológicos. Talvez estas 

mudanças observadas sejam consequência dos cursos de formação inicial e 

continuada, ou de certa familiaridade com o tema por motivo de reflexão e debates. 
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2.2.2 Paradigma da área e os parâmetros curriculares nacionais. 

 

 Na tentativa de uma melhor compreensão do fenômeno observado: 

substituição do paradigma do gênero pelo que propomos classificar como paradigma 

da área, como determinantes e influenciadores das representações sociais dos 

sujeitos professores com relação à sexualidade; é interessante observar e analisar 

três variáveis em conjunto, tempo de exercício da profissão; a formação continuada 

e o nível de conhecimento dos PCNs (Tabela 1). 

  De forma geral, independente da área de atuação, os entrevistados exercem 

a profissão docente ha mais de 10 anos; somente os sujeitos S5 e S12 ingressaram 

em período recente. No universo de quinze entrevistados, apenas três sujeitos não 

possuem ou não fazem cursos de formação continuada (S7; S9; S11), constituindo-

se um dado de relevância para a análise o fato de que todos atuam na área das 

Ciências Exatas (Matemática e Geometria) e Naturais (exclusivamente, a Física).  

Quando consideradas as questões para identificar as representações sociais 

e a identificação dos entrevistados ao tema, com foco nos sujeitos S7; S9 e S11, é 

possível levar em conta a hipótese de que a formação continuada constitui um 

importante espaço de reflexão e questionamento sobre a sexualidade no espaço 

escolar e talvez constitua um elemento fundamental para desestabilizar 

representações sociais aparentemente cristalizadas que definem a sexualidade 

como “coisa íntima, particular, ligada ao corpo biológico”e distante dos  espaços 

públicos, principalmente o  escolar.  

Quando perguntado sobre a proposta dos PCNs para abordagem pedagógica 

de temáticas ligadas à sexualidade, foi possível a obtenção de um dado significativo 

para que seja possível repensar a relação entre a legislação e as práticas escolares. 

Do universo pesquisado, somente cinco afirmaram conhecer proposta dos PCNs, os 

demais conhecem pouco ou simplesmente desconhecem. Uma das professoras, 

embora tenha afirmado conhecer pouco os PCNs, fez um comentário que remete a 

uma reflexão sobre a relação por vezes conflituosa entre o que a escola deseja e 

aquilo que as famílias esperam da escola. Para a professora, a temática sobre 

sexualidade no ambiente escolar não é algo que os pais desejam e esperam do 

discurso escolar, a sexualidade sempre foi e será um tabu, portanto a proposta dos 

PCNs está em um universo idealizado com dificuldades para ganhar espaço na 

realidade da escola: 



 

www.direitoebioetica.com.br/rev 

 

S04 – conheço um pouco, mas... o problema é que eles querem 
acabar com um tabu que existe a muito tempo. Por exemplo, ser gay 
ou não, ser hetero ou não... é muito complicado. Os pais não 
aceitam. 

 

As dificuldades para uma prática pedagógica embasada na proposta dos 

PCNs aparecem na fala de outros sujeitos: 

 
S06 – Acho uma proposta boa, mas complicada para ser colocada 

em prática, é muito difícil trabalhar de forma transversal, 

principalmente quando a gente utiliza sistema apostilado. 

S08 – Acho uma proposta excelente, mas muito difícil de ser 

colocada em prática. Percebo que a sexualidade não é uma 

preocupação da escola, principalmente do (Ensino) Médio, o foco 

acaba sendo a vida profissional, vestibular. Sentimentos e desejos 

acabam sendo colocados de lado. 

 
 No discurso da professora de Biologia (S08), emerge a ideia de fragmentação 

associada à formação dos alunos. Uma interpretação mais detida sobre a percepção 

da professora, revela que a escola não percebe o aluno como um cidadão em 

contínuo processo de formação em diferentes esferas intercambiáveis: social, 

cultural, humana, ética, sexual. A partir de uma concepção de saber fragmentado, a 

escola parece realizar e legitimar práticas fragmentadas que privilegiam o discurso 

técnico e a competição, embora os Parâmetros Curriculares Nacionais apresentem 

propostas para romper com tal fragmentação.  

É possível que, por se tratar de uma escola particular que busca a excelência 

nos vestibulares tradicionais, há valorização do saber tradicional e das práticas 

tradicionais de ensino com foco no saber técnico e poder de controle do professor, o 

discurso de diferentes professores manifestou a dificuldade de envolvimento em 

projetos inter e/ou transdisciplinares. Quando questionados sobre a possibilidade de 

envolvimento em um projeto transdisciplinar (questão 6), os professores revelaram: 

 
S03 (professor de Matemática) – complicado isso! Esses projetos 
são muito longos e acabam atrapalhando a apostila. Acho que ficaria 
com os gráficos. 
S06 (professor de Literatura) – Em tudo que fosse preciso... não sei 
direito. Talvez trabalhando os aspectos artísticos da sexualidade. 
S09 (professora de Desenho Geométrico) – Não sei. Acho que se a 
coordenação me pedisse pra fazer eu tentaria. 
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 Para a professora de Biologia (S8), desenvolver um projeto reunindo as 

diferentes disciplinas seria muito interessante, no entanto aponta o risco de que tudo 

ficaria centralizado em sua disciplina, fato que revela a permanência dos discursos 

tradicionais que permitiram a abordagem no ambiente escolar pelo viés da saúde e 

da higiene com foco na prevenção. Outro dado que fortalece essa ideia está na 

defesa, por parte dos professores, da necessidade de um especialista da área de 

psicologia para abordar a temática da sexualidade: 

 
S03 (professor de Matemática) considero importante, mas não sei 
quem poderia fazer isso. Talvez um psicólogo. 
S07 (professor de Matemática) não sei quem poderia falar sobre 
isso. Talvez o professor de Biologia com um psicólogo. 
S14 (professor de Espanhol) No mundo de hoje, acho muito 
importante, principalmente por perceber que os pais não querem 
tratar o assunto. Mas já adianto, isso precisa ser feito por um 
especialista no assunto, um psicólogo ou o pessoal da Biologia. 

 

 Dois professores (S5; S12) que apresentam tempo de exercício da profissão 

inferior a 10 anos, concluíram os curso após o ano de 2000 e que afirmam 

encontrar-se em processo de formação continuada, também revelaram o 

desconhecimento total ou parcial sobre o conteúdo dos PCNs e do projeto específico 

para Orientação Sexual, fato que, afastado o juízo de valor e reconhecida a 

necessidade de uma investigação mais aprofundada, não deixa de causar certo 

estranhamento e levanta questionamentos sobre as estruturas de dimensão 

refletivo-pedagógica em cursos de formação para professores. Merece destaque a 

fala do sujeito S05, principalmente por se tratar de um professor da área de 

Humanas/Sociais (Sociologia):  

 
S03 O que você acha da proposta dos PCNs para a abordagem da 
sexualidade na escola? 
S05 (professor de Sociologia) – “Eu não conheço a proposta. Li os 
PCNs por alto durante a licenciatura para fazer um trabalho e cumprir 
créditos, confesso que foi um resumão por isso acho melhor aceitar 
que não conheço a proposta.” 

 

 Além de questionamentos sobre o curso de formação do profissional 

destacado e indagações sobre sua consciência docente, principalmente sobre os 

valores que norteiam sua prática pedagógica, é fundamental uma reflexão sobre o 

tipo de valorização que a instituição na qual trabalha confere à proposta dos PCNs e  

a relação destes  com o  Projeto Político Pedagógico que norteia a prática educativa 
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da instituição em questão. Embora a formação do professor possa apresentar 

algumas deficiências, caberia a instituição o reconhecimento e a divulgação em 

reuniões pedagógicas dos parâmetros legais para a educação no país.  

  

2.2.3 Códigos e Sinais 

 

Durante a coleta de informações, embora uma situação de conforto já 

estivesse se estabelecido após a primeira parte da entrevista onde os sujeitos se 

apresentaram, a introdução das questões sobre sexualidade fez com que a maior 

parte dos professores e professoras perdessem a espontaneidade e demonstrassem 

certa insegurança ao responder. Visivelmente, predominava uma preocupação em 

apresentar definições ligadas à saúde, higiene e moralidade. Dado relevante foi 

observar que na representação social especialmente de professores da área das 

Ciências Humanas, a sexualidade é definida como uma construção social e cultural 

com forte influência psicológica: 

 
S01 (professora de História) – “a sexualidade envolve a parte 
emocional e a parte biológica, mas nem sempre as duas andam 
juntas.” 
S02 (professor de Geografia) – “penso que (sexualidade) é uma 
opção. Talvez uma forma de se expressar por meio da opção 
sexual.” 
S05 (professor de Sociologia) – “é tudo que diz respeito a higiene, 
padrões de comportamento masculino e feminino, o modo como 
homem e mulher se relacionam e enxergam o seu gênero na 
sociedade.” 
S13 (professora de Redação) – “sexualidade é uma forma de 
expressão de sentimentos, desejos, atitudes com relação a si mesmo 
e ao outro” 
S14 (professor de Espanhol) – “ Prá mim (sexualidade) tem a ver 
com cultura.” 

 

 Algumas respostas remetem a uma falta de reflexão sobre a temática por 

parte dos sujeitos entrevistados (S2; S5: S14), transparecendo que a resposta pode 

não passar de um amontoado de palavras já ouvidas ou lidas em algum momento, e 

reordenadas em um discurso que pareça ser coerente e “politicamente correto” aos 

profissionais que atuam na área de Humanas.  

 Noutras análises de respostas de alguns Sujeitos, S2 e S5, em especial, 

surgem sinais de que a tentativa de demonstrar tranquilidade com relação ao tema, 

escondem grandes dificuldades para compreender a temática como algo que não é 
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apenas biológico. Quando questionados, por exemplo, sobre alguma ocorrência de 

questões relacionadas à sexualidade durante suas aulas, os professores 

responderam: 

 
S02 – Sim. Estávamos em uma aula sobre população da Europa e 
um dos alunos abordou que o aumento da homossexualidade pode 
alterar ainda mais o crescimento da população européia. Procurei 
trabalhar com bom humor, dizendo que não existe a reprodução 
entre homens por isso não iria alterar. Expliquei que quando falamos 
em crescimento natural só levamos em consideração a relação 
familiar entre homem e mulher. 
S05 – Nunca apareceu. Digamos assim na aula formal, no momento 
da explicação. Mas você sempre ouve falar, escuta os alunos 
comentando entre eles e se referindo a sexualidade dele e do outro, 
as vezes de maneira pejorativa. Quando os alunos se tratam de 
forma pejorativa sexualmente, na maior parte das vezes eu não 
interfiro, porque eles estão mais a vontade, se sentem sem a 
supervisão de adultos e acho que é um momento em que eles se 
comportam naturalmente. Eu cheguei a intervir quando no final da 
aula, duas meninas do ensino médio se levantaram e se beijaram. Eu 
chamei as meninas e falei que não tenho preconceito, mas destaquei 
que existem ambientes para determinadas atitudes, pedi para 
evitarem fazer em público, principalmente na escola onde as pessoas 
são conservadoras. Mas nunca mais toquei no assunto com elas. 
Elas aparentemente entenderam, disseram que sabem o que é 
preconceito. Eu informei que não era preconceito com elas, mas era 
pra preservá-las. Muito provavelmente entre a molecada eles não 
tem mais esse tabu. 

 

 Um sinal de que as representações sociais dos professores acerca das 

temáticas ligadas à sexualidade são marcadas por fortes contradições que 

aparentam incoerência, se apresenta exatamente nesta fala de S05. É possível que 

tenha faltado por parte do professor um reconhecimento de que o discurso dos 

alunos não é marcado por uma espontaneidade natural, mas sim resultado de 

valores e normas com as quais se relacionam e utilizam para expressar suas 

representações sobre o mundo, sobre si mesmos e sobre o outro.  Os discursos 

pejorativos acerca da sexualidade, normalmente estão incorporados a momentos de 

brincadeiras e risadas que acabam por legitimar preconceitos e exclusões.  

No discurso de S02 (Geografia) é possível perceber a cristalização de uma 

representação social que define e reconhece a família tradicional, burguesa e cristã, 

marca principal da Europa do século XVIII, como o único grupo social válido para ser 

reconhecido como instituição familiar. Ao afirmar que o conceito de crescimento 

natural só leva em consideração o relacionamento familiar entre homem e mulher, a 

reflexão abarca o saber oficial, reconhecido como científico, para excluir as famílias 
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contemporâneas que nem sempre estão baseadas na relação homem/mulher. 

Parece não considerar a existência entre seus alunos de vivências num outro tipo de 

grupo familiar, baseado, por exemplo, em uma organização familiar homoparental e 

não apenas heterossexual.  

A insegurança presente no discurso dos professores e das professoras no 

momento de formular suas respostas sinalizou uma preocupação em apresentar 

definições que expressassem valores morais. Portanto, é possível considerar que 

tais representações sociais resultam de tradições morais e religiosas onde a 

sexualidade é compreendida como um assunto de intimidade, restrita à esfera de 

natureza individual9.   

As respostas às questões que investigam as representações sociais revelam 

que entre os sujeitos pesquisados predomina a noção de que a sexualidade não se 

manifesta no cotidiano de suas aulas e quando aparece é de forma pontual, 

relacionada a um conteúdo específico ou ocorrem em forma de brincadeira. Quando 

as brincadeiras envolvendo sexualidade se manifestam existem duas possibilidades 

de tratamento: contorna-se a questão naturalizando a brincadeira e incorporando-a 

com palavras e risos; ou recorre-se ao enfrentamento impondo ao grupo a retomada 

da ordem através do uso do poder do professor ou da instituição, conforme afirmam 

os sujeitos em destaque: 

 

Contexto 02 [Situações-problema] - uma de suas aulas é 

interrompida por uma discussão onde um aluno chama o(a) outro(a) 

de bicha (ou sapatão ). Embora você solicite silêncio e calma para a 

classe que começa a tomar partido e a discussão vai se ampliando. 

O que você faria diante de tal situação? [Vide as respostas 

selecionadas] 

S03 (professor de Matemática) – Isso jamais aconteceria em uma de 

minhas aulas. Não abro espaço pra esse tipo de coisa. 

S12 (professora de Química) – Aqui nunca aconteceu isso. Nossos 

alunos são muito educados, mas já trabalhei num colégio que teve 

um bate-boca parecido. Nem pensei duas vezes, coloquei o grupinho 

todo pra fora da minha aula. Foram conversar com a diretora. 

 

                                                 
9
 Para Ferreira (2008) isso configura o indizível, ou seja, a prática sexual que não pode ser 

mensurada, classificada ou rotulada, justamente por estar no plano do particular, onde o Estado, 
em tese, não opera. Assim, práticas entre homens ou entre mulheres, ganham uma ressiginificação 
que se alija, inclusive, dos cânones de definição de sexualidade. Está no escopo de percepção 
moral e aspira por manter-se afora às discussões de cunho político-sexual, o que vai ao encontro 
do imaginário docente ao concretizar-se pela deturpação entre particularidade e invisibilidade.  
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A professora de Redação (S13) destaca que a sexualidade é tema recorrente 

em suas redações, principalmente entre os alunos do Ensino Médio. Como afirma: 

Aparecem muito nas redações. Principalmente no Ensino Médio os alunos sentem 

muito a necessidade de abordar temas ligados ao corpo, aos sentimentos, aos 

desejos. Pena que não tenho nenhuma redação aqui pra te mostrar... Mas então, 

esse ano iniciei com temáticas relacionadas ao O QUE É SER JOVEM. 

Impressionante as ideias que meninos e meninas apresentaram... deu pra perceber 

que relacionado à sexualidade, a maior parte dos meninos é muito conservadora, 

enquanto as meninas acham totalmente normal ir pra uma balada e passar a noite 

inteira beijando caras diferentes...”  

Quando apresentada à mesma situação problema que os sujeitos citados (S3; 

S12), a professora de Redação afirmou que já foi alvo de preconceito por parte dos 

alunos de uma escola pública que a classificavam como “sapata”, devido a sua voz 

rouca, pouco ou nenhum uso de maquiagem e uso de roupas básicas como jeans e 

camisetas que a faziam destoar de suas colegas de trabalho, todo o relato foi 

seguido de forte emoção com o olhar carregado por lágrimas.  

Segundo a profissional, professoras e coordenadoras seguiam um padrão de 

comportamento admirado pelas meninas, utilizavam muito rosa, fitas nos cabelos, 

maquiagens pesadas, costumavam trabalhar com sapatos de salto alto, sendo muito 

comum o uso de bolsas e sacolas da Hello Kitty10, como um peculiar símbolo de 

uma suposta feminilidade. Como não encontrou apoio por parte dos colegas para 

resolver o problema, optou por pedir exoneração da escola pública e passou a 

lecionar apenas em instituições privadas.  

Quando questionados sobre a possibilidade de conciliar os conteúdos das 

respectivas disciplinas com temas relacionados à sexualidade, mais uma vez o 

paradigma da área se fez presente. Entre os sujeitos da área de Ciências Exatas foi 

consenso identificar as dificuldades de relacionar sexualidade e conteúdos 

específicos, a única alternativa seria construir gráficos para ilustrar discussões 

desenvolvidas em outras disciplinas, principalmente abordagens relacionadas ao 

discurso da Biologia e da Geografia: crescimento populacional, número de 

nascimentos, gravidez na adolescência etc. 

                                                 
10

 Hello Kitty é uma personagem criada pela empresa japonesa Sanrio. Foi patenteada em 17 de 
setembro 1980 e é hoje uma marca mundialmente conhecida. A personagem é a figura de uma 
gata branca com traços humanos que usa um laço ou flor na orelha esquerda e não possui boca. 
Disponível em: http://www.sanrio.com. Acesso em:  29 out. 2011. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sanrio
http://pt.wikipedia.org/wiki/1980
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gato_dom%C3%A9stico
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A ausência de percepção dos professores para temáticas relacionadas à 

sexualidade acaba por legitimar e tornar naturais situações em que as diferenças 

são negadas, julgadas e excluídas e revelam como seria enriquecedor um trabalho 

de observação das práticas docentes no cotidiano da sala de aula, no sentido de 

buscar captar no discurso falado e no discurso não falado quais são os mecanismos 

de ordenamento das manifestações cotidianas da sexualidade.  

 

3 POSSÍVEIS CONCLUSÕES 
 

À luz do quadro teórico utilizado para o desenvolvimento deste trabalho, é 

possível afirmar que as temáticas relacionadas à sexualidade no espaço da sala de 

aula são mantidas na invisibilidade para grande parte dos sujeitos que atuam na 

instituição onde a pesquisa foi realizada. Mesmo para aqueles sujeitos que afirmam 

reconhecer a relevância da temática, manifestando aceitação para abordagem do 

tema através de projetos interdiscplinares e/ou transdisciplinares, seus discursos 

revelam representações sociais cristalizadas em juízos de valor e valores morais que 

promovem a exclusão daqueles que pensam ou agem fora dos padrões esperados, 

reforçando a necessidade de olhar diferenciado para as práticas cotidianas.  

Recai-se sobre um processo „fabricação de sujeitos‟ (LOURO, 2010, p. 63) 

que negligencia uma percepção cotidiana das práticas. O discurso dos professores 

evidenciou a presença de vários elementos que contribuem para a constituição dos 

sujeitos-alunos, elementos que muitas vezes influenciam mais os sujeitos que os 

conteúdos específicos de cada disciplina. O poder de tais elementos reside no fato 

de constituírem representações sociais que agregam em sua essência conceitos, 

valores, crenças, imagens e categorias social e historicamente elaboradas, 

legitimadas e naturalizadas nas práticas e nas interpretações da realidade cotidiana 

aparentemente, sem qualquer interesse de normatização e/ou dominação.  

Conforme Spink (1993), as representações sociais são carregadas de funções 

simbólicas e ideológicas utilizadas a ordenar, através da comunicação os espaços 

sociais por onde circulam. Desta forma, o não reconhecimento de temáticas sobre 

sexualidade no cotidiano da sala de aula pode ser compreendido como uma 

tentativa de garantir a invisibilidade, como escamoteio simbólico, de algo que talvez 

represente grandes entraves individuais. É desejável que não se perca de vista, de 

acordo com Borges, Passamani, Ohlweiler e Bulsing, (2011), que é no espaço 

escolar que os jovens e adolescentes começam a construir suas identidades sociais 
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e a estabelecer relações com o mundo dos afetos e Regras, limites, permissões e 

proibições, depois da família, em grande medida, são transmitidos para os jovens 

através da escola. 

Não refletir sobre as múltiplas dimensões e construções da sexualidade, e 

principalmente não enxergá-la nos espaços da escola, implica em considerar as 

normas sexuais que foram fixadas pela sociedade ocidental no decorrer de seus 

processos históricos, como verdades absolutas, garantindo à sexualidade o 

reconhecimento de uma dimensão biológica popular no escopo de uma 

„dogmatização cultural‟ nonsense. 

 Ao aportarmos ao paradigma da área de atuação profissional, está notável 

que para os sujeitos que atuam na área das Ciências Exatas e Naturais, perceber a 

sexualidade como um fator estritamente biológico e íntimo, vai ao encontro das 

representações que percebem áreas como matemática e física, como detentoras de 

um saber técnico que se convenciona como não aberto a reflexões de cunho social11 

Abordam-se como sujeitos objetivos e com facilidade para lidar com regras e 

números não precisariam, dentro da representação social que predomina entre pais 

e a comunidade escolar de forma geral, se preocupar com fenômenos que não 

podem ser mensurados e classificados com exatidão. Portanto, lidar com a 

sexualidade, sem ser do ponto de vista da quantificação, se relegaria às ciências 

humanas e médicas, em especial sobre o comportamento, como a psicologia e a 

psiquiatria que “teriam” a função de normatizar aquilo que estiver fora do esperado. 

Por isso a recorrência em se considerar a importância da abordagem do tema na 

escola, mas não por eles mesmos – professores – mas por sim por „especialistas‟. 

  Diante da valorização do saber técnico de cada disciplina, parece que as 

práticas dos professores permanecem circunscritas à necessidade de se encher a 

cabeça dos adolescentes de conteúdos estanques e deslocados das necessidades 

do cotidiano. Cabe, neste turno, uma reflexão do papel da instituição pesquisada 

(consoante a inúmeras institucionais escolares, de modo geral), no sentido de 

identificar o que entende por Educação de Qualidade e quais são seus reais 

compromissos com os sujeitos que educam, desta forma além das representações 

sociais dos sujeitos docentes, seria – numa ampliação de nosso espectro analítico - 

                                                 
11

 Frisamos “convenciona”, pois se nos remetermos aos grandes nomes dessas áreas, notamos que, 
antes de técnicos de notações e convenções numéricas, eram filósofos e pensadores sociais de 
excelência, como René Descartes, Galileu Galilei, Isaac Newton e muitos outros. 
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pertinente uma investigação sobre a representação social com a qual a instituição 

escolar, na figura de sua mantenedora, está comprometida.  

 Enquanto instituição social, a escola está hierarquicamente organizada em 

esferas de poder onde as possibilidades de diálogo com diferentes concepções de 

educação são definidas e delimitadas pelos interesses do mercado. Desta forma, 

além de instituição que precisa cumprir uma função social, a escola particular está 

circunscrita à lógica do mercado, oferece uma mercadoria (educação de qualidade) 

aos seus clientes/consumidores (pais/alunos) e talvez ao assumir compromisso com 

demandas impostas por grupos específicos acaba por não privilegiar a formação 

ampla do cidadão.  

 Parece fazer parte do senso comum, elencar temáticas relacionadas à 

sexualidade a tabus e preconceitos, por isso é um discurso que os professores 

preferem não pronunciar, a não ser que seja pronunciado a partir da voz de um 

especialista no assunto, que seja capaz de legitimá-lo conferindo-lhe ares de 

cientificidade. Do contrário, o discurso pode parecer tendencioso e carregado de 

valores subjetivos porque não há por parte da comunidade escolar uma consciência 

de que o discurso sobre sexualidade é abrangente, não por se encontrar na esfera 

do biológico, mas por se situar na esfera da norma social.  

 No decorrer das entrevistas e especialmente durante as análises, ficou claro 

que para investigar as representações sociais dos sujeitos docentes com relação à 

sexualidade no ambiente escolar exige-se muito mais que uma análise de elementos 

presentes no discurso, sendo fundamental uma observação da prática destes 

sujeitos em suas relações cotidianas em sala de aula. Os olhares, os sorrisos, os 

constrangimentos para abordar a temática deixaram transparecer possibilidades de 

ação que se encontram para além do domínio da instituição escolar e dos princípios 

legais e que só poderão ser captadas a partir do confronto das práticas cotidianas 

com os discursos normatizadores.  
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